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Geacht bestuur,
Wij delen u mee dat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft besloten een borgstelling te verlenen van
maximaal € 60.000, gedurende 10 jaar, jaarlijks aflopend met € 6.000 jegens een nog nader te kiezen
kredietverstrekker voor het voldoen van uw aflossingsverplichtingen, ingevolge een bij de te kiezen bank aan
te trekken financiering van € 120.000. De aan te trekken financiering moet passen in het kader van het aan de
gekozen bank en gemeente toegezonden eindrapport.
Aan de borgstelling zijn de opschortende voorwaarden verbonden dat:
1. de lening met de kredietverstrekker binnen een halfjaar na dato van deze brief wordt afgesloten. Indien
hieraan niet wordt voldaan, zal de toekenning van de borgstelling worden ingetrokken en uw aanvraag
worden geseponeerd. SWS kan, in geval van buitengewone omstandigheden (uitsluitend door SWS te
bepalen) deze termijn verlengen met een door SWS te bepalen termijn ;
2. de gemeente Waalre bereid is een voor de financiering passende borgstelling c.q. garantie af te geven;
3. een positieve-/negatieve hypotheekverklaring wordt afgegeven ten behoeve van SWS;
4. de renovatie van de tennisbanen dienen onder toezicht en keur van een gecertificee rd keuringsinstantie te
worden uitgevoerd;
5. de BOSA-subsidie van minimaal € 36.000 definitief is toegekend door DUS-I;
6. de Stichting Sportpark Waalre is opgeheven.
Zodra voldaan is aan bovenstaande opschortende voorwaarden, u hiervan schriftelijk bewijs heeft overlegd en
wij van u de getekende bankofferte hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk de tussen uw
organisatie(s) en SWS af te sluiten overeenkomst ter ondertekening doen toekomen. Na ontvangst van het

door u getekende exemplaar van de overeenkomst zullen wij de akte van borgtocht aan de kredietverstrekker
doen toekomen.
Verder vindt u hierbij de factuur in verband met de begeleiding door onze projectadviseur bij uw
borgstellingsaanvraag. Wij verzoeken u het bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief op onze
rekening over te maken onder vermelding van het projectnummer.
Wij wijzen u er tenslotte met nadruk op dat de inhoud van het rapport borgstelling dat u ter kennisname via de
e-mail hebt ontvangen, zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming, niet bestemd is voor derden en
aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend.
Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.
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